
 

 

 
 
 

 
Vacature 
STAGIAIRE Marketing BORO*ATELIER 
Minimaal 24 uur per week 
 
Wil jij een bijdrage leveren om de textielindustrie duurzamer en socialer te maken? 
BORO*ATELIER is op zoek naar een marketing stagiaire.  
 
Over BORO*ATELIER 
 
BORO*ATELIER is een sociaal en duurzaam textielatelier in Amsterdam-West. In het atelier 
worden onze deelnemers opgeleid in de ambachten naaien, verven en zeefdrukken. Onze 
doelgroep bestaat voornamelijk uit statushouders en herintreders op de arbeidsmarkt. In het 
atelier wordt gewerkt voor opdrachtgevers met een duurzame missie, en verven we met 
natuurlijke producten uit planten en gft-reststromen. BORO*ATELIER heeft drie afdelingen: 
 
● BORO*ONTWIKKELT is de sociale tak van ons atelier waarmee we deelnemers helpen om 

een volgende stap te zetten naar werk of opleiding. 
● BORO*MAAKT is de productiekant van het atelier; het uitvoeren van naai- en verfopdrachten 

en de verkoop van ons eigen label, BORO*MINI.   
● BORO*ONDERZOEKT betreft de innovatiekant; onderzoek en experimenten naar duurzame 

productie zodat de gehele textielsector minder vervuilend kan worden.  
 
Profiel wat we zoeken: 
 

● Je onderstreept de visie en missie van BORO*ATELIER. 
● Je bent beschikbaar voor minimaal 24 uur in de week voor minimaal 5 maanden.  
● Je bent student of afgestudeerd en hebt minimaal HBO-denkniveau. Bij voorkeur heb je 

een opleiding of relevante cursus gevolgd gerelateerd aan de functie.  
● Je kan nauwkeurig en zelfstandig werken met oog voor detail.  
● Je hebt goede schrijfvaardigheden en perfecte beheersing van de Nederlandse taal.  
● Je hebt kennis over of ervaring met het opstellen van een marketing strategie.  
● Vaardigheden in het werken met creatieve en visuele programma’s zijn een grote pré, zoals 

bijvoorbeeld Adobe Creative Cloud; Illustrator, Indesign, Photoshop; Canva.  
● Je bent communicatief sterk en kan omgaan met mensen van allerlei achtergronden. 
● Je weet van aanpakken.  

 
Wat bieden wij?  
 

● Jij gaat deel uitmaken van een ambitieus, sociaal en gedreven team om de textielindustrie 
socialer en duurzamer te maken en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans 
te bieden.  



 

 

● Wij bieden een stagevergoeding van 500 euro per maand.  
● Je gaat direct samenwerken met het management team om de marketing strategie vorm te 

geven. Een unieke kans om heel veel te leren van hands-on impact ondernemers met veel 
ervaring.  

● Gezamenlijke lunchpauzes met zelfgemaakte soep 😊.  
● Kans om jouw netwerk te vergroten in Amsterdam en de social enterprise sector.  

 
De procedure 
 

● Deadline voor sollicitaties: dinsdag 23 augustus 
● Solliciteren kan per mail naar: lotje@boromini.com  
● We ontvangen graag een motivatiebrief en een CV, of anders een link naar jouw up-to-

date LinkedIn profiel.  
● Voor inhoudelijke vragen kun je Lotje ( op vakantie van 28 juli tot 18 aug) mailen of bellen 

op 06 2001 1811. 
 

 
 

We kijken ernaar uit om kennis te maken! 


